
 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Bagé 

 

 

O Vereador signatário apresenta à consideração de Vossa Excelência e do Colendo 

Plenário o seguinte 

 

PROJETO DE LEI Nº 050/2019 

CRIA O PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENÇÃO E 

ASSISTÊNCIA A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO. 

 

 Art. 1º Fica criado o Programa Municipal de Atenção e Assistência a Mulheres 

Vítimas de Violência Doméstica no âmbito do Município de Bagé. 

Parágrafo único. O presente Programa Municipal tem como diretrizes gerais 

assistir mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e promover medidas que 

assegurem o amparo social das pessoas acometidas por esta circunstância. 

 Art. 2º Para efeito desta Lei, configura-se violência doméstica e familiar qualquer 

ação ou omissão, baseada no gênero, que cause lesão, sofrimento físico, sexual ou 

psicológico, ou dano moral e patrimonial, nas formas dispostas na Lei Federal nº 

11.340/2006 – a Lei Maria da Penha. 

 Art. 3º Para reconhecimento das mulheres nessa circunstância, poderão ser 

utilizados: 

 I - cópia do boletim de ocorrência policial; 

 II - cópia do exame de corpo de delito, quando determinado pela autoridade 

policial; e 

III – registro e relatório de acompanhamento elaborado pela Coordenadoria da 

Mulher do Município de Bagé.  

 Art. 4º Para efetivação das diretrizes que trata esta Lei, poderão ser 

implementadas no Município políticas públicas que objetivem a reconstrução dos meios 



sociais e econômicos afetados em decorrência de violência doméstica e familiar praticada 

a mulheres, bem como a seus dependentes menores de idade. 

 Parágrafo único. Para realização das políticas públicas referidas no caput, poderão 

ser criados acordos, convênios ou outros instrumentos que estabeleçam parceria entre os 

Poderes Públicos de qualquer esfera, ou entre o Poder Público Municipal e entidades 

e/ou instituições da sociedade bageense, que objetivem:  

 I - políticas de superação das desigualdades sociais; 

 II - políticas integradas de efetivação dos direitos econômicos, sociais e culturais 

da mulher; 

 III - políticas que garantam maior compreensão da sociedade quanto à função 

social da maternidade e da mulher no núcleo familiar; 

 IV - a implantação e/ou manutenção de um sistema de creches e de políticas de 

atenção à primeira infância; 

 V - programas de enfrentamento da pobreza e da exclusão social da mulher vítima 

de violência; 

 VI - políticas públicas que garantam à saúde da mulher, como planejamento 

familiar, atendimento na gravidez de risco, acompanhamento do parto, de pós-parto e no 

período de amamentação. 

 VII - políticas públicas articuladas, destinadas especificamente às famílias 

chefiadas por mulheres; 

 VIII - políticas públicas de habitação destinadas às mulheres “chefes de família”, 

conforme cadastro da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Direitos do 

Idoso - SMASI; 

 IX - a valorização do trabalho doméstico não remunerado, voltado para a 

manutenção e desenvolvimento do núcleo familiar; 

X – políticas de proteção e fomento à educação de mulheres vítimas de violência e 

seus dependentes;  

Art. 5º Para uma melhor organização das medidas a serem tomadas no amparo de 

mulheres vítimas desse tipo de violência, poderá ser criado Centro de Atendimento 

Especializado à Mulher vítima de violência para assistência médica, de orientação, 

psicológica e jurídica, o qual ficará vinculado à Coordenadoria da Mulher. 



§1º O Centro de Atendimento Especializado à Mulher, caso criado, terá caráter 

sigiloso e poderá celebrar convênios com entidades afins e/ou com instituições de ensino 

superior, no intuito de efetivar os direitos garantidos por esta Lei.  

§2º A coordenação das ações afirmativas de apoio e assistência a mulheres 

estabelecerá e manterá contato com os seguimentos da sociedade civil e outros órgãos 

afins de qualquer esfera de governo. 

 Art. 6º Para efetivação da política prevista no inciso X do Parágrafo único do art. 

4º, será assegurada na Rede Pública Municipal de Ensino vaga em creche ou escola do 

Município para crianças filhas de mulheres vítimas da violência que se enquadre no art. 

2º desta Lei. 

 § 1º Fica, da mesma forma, assegurada a transferência de uma creche para outra, 

dentro da circunscrição do Município, de acordo com a necessidade de mudança de 

endereço da mãe vítima de violência. 

 §2º A efetivação das garantias estabelecidas no caput e no §1º fica condicionada à 

apresentação de cópia da decisão judicial que concede medida projetiva e de relatório de 

encaminhamento a ser elaborado pela Coordenadoria da Mulher no Município de Bagé. 

 Art. 7º Poderá o Poder Executivo Municipal estabelecer cotas a mulheres em 

situação de violência doméstica para reserva de unidades de moradias de interesse social, 

vinculadas aos programas de habitação popular sediados no Município. 

§1º Fica autorizado o Conselho Municipal considerar como prioridade para 

concessão de moradias de habitação popular a mulher vítima de violência doméstica e 

familiar. 

§2º A cota referida no caput não pode poderá exceder o percentual de 3% (três 

por cento) do total de moradias disponíveis por Programa. 

§3º Farão jus à reserva de unidades que prevê o caput, respeitado o percentual 

estabelecido no §1º, mulheres enquadradas como “chefe de família” nos cadastros da 

Secretaria de Assistência Social, Habitação e Direitos do Idoso – SMASI. 

Art. 8º Será garantida a mulheres em situação de violência reserva de vagas, em 

percentual a ser definido pelo Poder Executivo, em cursos de capacitação oferecidos pelo 

Poder Público Municipal. 

Parágrafo único. Poderá, a critério da coordenação do Programa, em atendimento 

à política estabelecida no inciso V do Parágrafo único do art. 4º, ser concedida à mulher 

em situação de necessidade, 01 (uma) cesta básica mensal, pelo prazo máximo de 90 

(noventa) dias. 



 Art. 9º O Poder Público Municipal ao realizar concurso público para 

preenchimento de seu quadro de servidores fixará percentual, que não excederá 3% (três 

por cento) do total de vagas, reservado às mulheres vítimas de violência doméstica e 

familiar. 

§1º Poderá o Município, ao contratar com empresas prestadoras de serviços, 

firmar parceria, a fim de incentivar a reinserção da mulher vítima de violência no mercado 

de trabalho, como forma de fomento à política trazida pelo inciso V do Parágrafo único do 

art. 4º desta Lei. 

 §2º As empresa prestadoras de serviço ao Município deverão preservar o direito a 

privacidade das funcionárias eventualmente contratadas em razão da parceria constante 

no caput, sob pena de aplicação de sanção segundo critérios da administração pública. 

Art. 10. Terão prioridade no atendimento em Postos de Saúde do Município as 

mulheres vítimas de violência doméstica, desde que na posse de algum dos documentos 

arrolados nos incisos do art. 3º desta Lei. 

 Art. 11. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de 

dotações orçamentárias próprias. 

Art. 12. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 60 (sessenta) 

dias. 

 Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 Sala das Sessões, 16 de maio de 2019. 

 

Vereador CARLOS ADRIANO SILVEIRA CARNEIRO 
PTB 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA 

 

  Ao propor o presente Projeto de Lei que cria o Programa Municipal de 

Atenção e Assistência a Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, propõe-se o 

cumprimento da Constituição Federal no que tange à integração social dos setores e 

pessoas em situação de desfavor. 

  Pondero evidente interesse desta Casa Legislativa em dispor sobre o tema 

por considerar que reflete interesse local de proteção das mulheres do Município de 

Bagé. Notadamente por que verificam graves problemas que atingem o núcleo familiar 

vítima de violência doméstica e familiar. 

  São incontáveis os episódios de violência doméstica e familiar, e, o Poder 

Público deve, dentro de suas possibilidades, auxiliar e apoiar na reestruturação social da 

família vítima de violência doméstica, 

  Destaca-se, também, a dificuldade de incorporação ao mercado de 

trabalho pelas mulheres com nível de escolaridade mais baixo é significativamente maior 

que os homens na mesma situação. 

  Esta realidade se agrava ao ter a mulher, que suportar um comportamento 

agressivo que lhe é dispensado, principalmente em seus lares, que ao romperem o ciclo 

de violência, assumem a chefia da família, criando e sustentando os filhos sozinhas, na 

maior parte das vezes. 

  Para piorar a situação, as mulheres na sua maioria, durante o tempo e vida 

conjugal, não conseguiram estudar ou se qualificarem para uma profissão. 

  Face a estas considerações, por entender que a proposição contribuirá de 

forma efetiva com a proteção dos direitos da mulher vítima de violência doméstica e 

familiar, além da inserção no mercado de trabalho, entendo ser importante que esta Casa 

aprove o presente Projeto de Lei e que certamente será acolhido pelo Poder Executivo 

Municipal. 

Sala das Sessões, 16 de maio de 2019. 

 

Vereador CARLOS ADRIANO SILVEIRA CARNEIRO 
PTB 


